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وعلى جميع األنبياا  والمرسالين اماا  ،وصلى هللا على محمد خاتم النبيين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
المككورورع عككن جملككة ابخحككقر ف علكك  تعككر  نعكك أنكك  مممككت حككقل ح  رت  بتوفيككخ خقلقكك    كك -يرحمكك  ه-فإنكك  

ومككق  ككقن منيككق فككس الرككواو والعقككقو والتر يككو  ،فككس سككنن الككدين وأح قمككل -صككل  ه عليككل وسككلم-رسككوهللا ه 
- فكوردت   ،والترميو و ير  لك  مكن صكنوف ابشكيقأل حقبسكقنيد التكس بيكق نقلكت وتكداوليق أمكم العلكم فيمكق بيكنيم

فكإن  ،وسولتنس أن ألخصيق ل  فس التكوليف حكت تككرار ي ركر ،عل  جملتيق مؤل ة محصقع ف  أن توق   -أرشد  ه
حكين  -أكرمك  ه- ولل ي سكولت   ،واالستنحقط منيق  عمق لل قصدت من الت يم فييق، ممق يشغل   -زعمت- ل  

وظننكت حكين سكولتنس  ،موجكودع   ة  عكومن  ،محمكودع   عققحكة   -إن شقأل ه-ومق تؤوهللا حل الحقهللا  ،إل  تدبره رجعت  
وقضس لس تمقمل  قن أوهللا مكن يصكيحل ن كل  لك  إيكقي خقصكة قبكم  يكري مكن  ،لس عليل ل  أن لو عزم  تجشم
تققنكل أيسكر ومك ا الشك إال أن جملكة  لك  أن ضكحل القليكم مكن ،بسحقو  ريرع يطوهللا بك  رمق الوصكف ؛النقس ن وا 

كد مكن ال تمييكز عنكده مكن العكوام إال حكون يوق   وال سكيمق عنك ،عل  المرأل من معقلجكة الكريكر منكل علك  التمييكز ل   
نمكق  ،فقلقصد منل إل  الصحيح القليم أول  بيم مكن ازديكقد السكقيم ،فإ ا  قن ابمر فس م ا  مق وص نق ، يره وا 

وجمكل الم كررات منكل لخقصكة مكن النكقس ممكن رز  فيكل  ،الشكونيرج  حعض المن عة فكس االسكتكرقر مكن مك ا 
ييجم حمق أوتس من  ل  عل  ال قئدع فس االستكرقر  -إن شقأل ه-ف ل   ،قظ والمعرفة حوسحقحل وعلللحعض التي
فكت معنك  ليكم فكس  ،مكن أمكم التكيقظ والمعرفكة ةفومق عوام النكقس الك ين مكم بخكتف معكقنس الخقصك ،من جمعل

 .جزوا عن معرفة القليموقد ع   ،طلو الكرير
ومو إنق نعمكد إلك   ،وتولي ل عل  شريطة سوف أ  رمق ل  ،تخريج مق سولت مبتدئون فس -إن شقأل ه-رم إنق 

وركت  طحقكقت  ،فنقسكميق علك  رتركة أقسكقم -صل  ه عنل وسكلم-جملة مق أسند من ابخحقر عن رسوهللا ه 
 موضل ال يستغن  فيل عن ترداد حكدي  فيكل زيكقدع معنك  أو إسكنقد يقكل أن يوتس   إالمن النقس عل   ير تكرار 

بن المعن  الزائد فس الحدي  المحتقج إليل يقوم مققم حدي  تكقم فكت بكد مكن  ؛إل  جنو إسنقد لعلة تكون منق 
م  ل  المعن  مكن جملكة الحكدي  علك  اختصكقره إ ا ص     أو أن ي   ،إعقدع الحدي  ال ي فيل مق وص نق من الزيقدع

 .ضق   ل  أسلمولكن ت صيلل ربمق عسر من جملتل فإعقدتل بييئتل إ ا  ،أم ن
 .-إن شقأل ه تعقل -من إعقدتل بجملتل من  ير حقجة منق إليل فت نتول  فعلل  دا  فومق مق وجدنق ب  

 
 



اماا  ،نبيناا محماد وعلاى  لا  وصاحب  اجمعاينوصالى هللا وسالم وباارل علاى عبادو ورساول   ،الحمد هلل رب العاالمين
 بعد:
ثااني الصاحيحين اللا ين   -كتاب السانة-ثااني الكتاب  ،ة الصحيحفي مقدم -رحم  هللا تعالى-ول اإلمام مسلم فيق

             .في قول الجمهور، وقدم  من قدم  من المغاربة -جل وعال-هما اصح الكتب بعد كتاب هللا 
 اول ماااااااااااااااااااااااااان صاااااااااااااااااااااااااان  فااااااااااااااااااااااااااي الصااااااااااااااااااااااااااحيح  
 ومساااااااااااااااااااالم بعااااااااااااااااااااد وبعاااااااااااااااااااا  الغاااااااااااااااااااارب مااااااااااااااااااااع  

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالترجيح   ص  محمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  وخ 
 ابااااااااااااااااااااي علااااااااااااااااااااي  ف اااااااااااااااااااالوا  ا لااااااااااااااااااااو ن ااااااااااااااااااااع  

 

يعنااي ف االوا صااحيح مساالم علااى صااحيح البخااار  وساابض الكااالم فااي الم ا االة  -يعنااي بعااد البخااار  -د ومساالم بعاا
 في الدورة السابقة.األل ية بين الصحيحين في شرح 

 :-رحم  هللا تعالى-يقول 
  "حسم ه الرحمن الرحيم"

 اتد  ابت اا -عليا  الصاالة والساالم- واي اا  رساا ل النباي ،بااالقر ن قتادا   إ ؛بالبساملة -رحما  هللا تعاالى-ابتادا المللا  
فهاو حاديث  اعي ، وقاد حكام جماع  ((كل امر    بال ال يبدا فيا  ببسام هللا فهاو ابتار)): واما الحديثبالبسملة، 

 :وحكم ابن الصالح والنوو  وبع  العلما  علاى رواياةمن الح اظ على الحديث بجميع طرق  وال اظ  بال ع ، 
  .الحديث بجميع طرق  وال اظ لعلم على ت عي  وعامة اهل االحمد فقط بالحسن، 

 -عليا  الصاالة والساالم-حيث افتتح بالبسامة، والعبارة اي اا  بكبتا  ومخاطباتا   -القر ن-بالكتاب   قتدا االفالعبرة 
 : -رحم  هللا-بالحمد، فقال  -رحم  هللا-افتتحت بالبسملة، ثم ثّنى حيث 

  "الحمد هلل رو العقلمين"
بادا اإلماام مسالم قد يقول قا ال: كيا  بالقر ن، ألن  افتتح بالحمد هلل رب العالمين بعد البسملة،  تدا   إق ؛بالحمدثنى 

وال إلااى رياارو بالحمدلااة، باال لاام يبتاادا كتاباا  إلااى هرقاال  -علياا  الصااالة والسااالم-كتاباا  بالحمدلااة مااع ان الرسااول 
رحما  -وكا لل اإلماام البخاار   ؟ى  لال باالقر نعلا ص  في كتاب  إلى بلقيس كما ن  اكت ى بالبسملة؟ وك لل سليمان 

  ؟اكت ى بالبسملة -تعالىهللا 
قتادا   باالقر ن، واماا االعتمااد علاى ماا جاا  فاي والبدا ة بهما إ  كر البسملة و كر الحمدلة -رحمة هللا علي -مسلم 

كوناا  ال يثباات اناا  ال  س معنااىوريرهااا ماان األل اااظ فكاال هاا ا ال يثباات، ولاايالبسااملة والحمدلااة والصااالة والشااهادة، 
فيا   ص الا   يادل عليا  صاراحة  على امر  اعتاد الناس علي  وجاد الان   ألن بع  الناس إ ا بحث عن شي  ي كر؛

كل امر     باال ال يبادا فيا  ببسام هللا الارحمن )) ما دام :من رير نظر  إلى ادلة  اخرى، فيقول ع  نس   نس ا ، 
حااديث  ؟فهااو  ااعي ، لمااا ا نباادا (( يباادا فياا  بالحمااد هلل رب العااالمينالكاال اماار     بااال )) ااعي ، و ((الاارحيم

لا  فاي العقيادة يقاول: يل مع األس  ان  ا، فلما ا نبدا؟ ول ا قال بع هم:  عي ، األحاديث ال عي ة ال يعمل به
 اعي  وال الحمدلاة،فاي ألن الحاديث  اعي ، فاي البساملة و  لماا ا؟بدا بالبسملة والحمدلة، الكتب التقليدية ت  كانت 
بعاد صاالة الصابح يعناي ونظيار ها ا مان لام يثبات عنادو البقاا  عمل ب ، فكي  نعمال بحاديث  اعي ؟ ال ال يجوز

 -عليا  الصاالة والساالم-حتى تطلع الشامس، ماا دام ماا ثبات عنادو الخبار فينا  ال يجلاس، ماع انا  ثبات مان فعلا  
إن  :عمال بحاديث  اعي ؟ ياا اخايي ويألن الحديث  عي ، فكيا  يصال في مسلم وريرو، وا  ا جلس ال يصلي؛



ز؟ صاالة اإلشارا ؟ ويقاول بع اهم: اتصالي صاالة العجاا تعمل بها ا الحاديث اعمال بحاديث: صاالة ال احى، لم 
  .ولو ثبت من وج    خر انتب  بع  الناس لشي  نس  الباقييعني إ ا 
نما عمال  بم ،يبدا بالبسملة والحمدلة ال عمال  باألحاديث ال عي ةفال    وفاي  -جال وعاال-ا ثبات فاي كتااب هللا وا 

قتادا   باالقر ن لبساملة والحمدلاة، فاالجمع بينهماا إ، فالكتااب وا اح فيا  البادا ة با-عليا  الصاالة والساالم-سنة نبيا  
  .الكريم

ولام يجماع بينهماا، يبادا بالحمدلاة،  طبا يبادا بالبساملة وفاي خ  ف ي رسا ل   -علي  الصالة والسالم-اما ما جا  عن  
هاال باادا بالبسااملة، مااا جمااع بينهمااا، مساالم جمااع بينهمااا،  -تعااالىرحماا  هللا -يجمااع مساالم بينهمااا؟ البخااار   فكياا 

ما جمع بينهماا؟ وهال الكتاب  -صلى هللا علي  وسلم-لم ان جمع بين البسملة والحمدلة؟ ألن النبي يعاب على مس
بالبساملة فقاط ة لطاالب العلام، فافتتحا  في حكم الرساالكتاب   البخار  جعلفي حكم الخطب او في حكم الرسا ل؟ 

رحماا  هللا -هااو رسااالة ماان المللاا  فهاال كتاااب مساالم فااي حكاام الرسااا ل او فااي حكاام الخطااب؟ حمدلااة،   فياا لاايس
يعنااي مااا باادا بالمقصااود مباشاارة بالبسااملة، وافتااتح هاا و الرسااالة بخطبااة، بمقدمااة،  وإلااى طااالب العلاام، فابتاادا  -تعاالى

إ ا  افتتحا  بالبساملة ح بالحمدلاة، ت تاحيم، حدثنا فاالن، افتاتح الكتااب بخطباة، والخطباة ت  ليقول: بسم هللا الرحمن الر 
-بالحمدلاة ألنا  افتتحا  بخطباة، فجماع باين األمارين إلى طالب العلم كما فعال البخاار ، وافتتحا  ألن  رسالة من  

 يم.قتدا  بالقر ن الكر لل إال االوال يعاب على  لل، ولو لم يكن في   -رحم  هللا
  "الحمد هلل رو العقلمين"

فياا  الجميلااة وصاا ات  الحساانة الجليلااة، لكاان هاا ا التعرياا   عرفاا  األكثاار باناا  الثنااا  علااى المحمااود بافعالاا  :الحمااد
قساامت الصااالة بينااي وبااين عبااد  ))والت ريااض يلخاا  ماان حااديث: لمااا عاار  ماان ال اار  بااين الحمااد والثنااا ، نظاار، 

رب العاالمين قاال: حمادني عباد ، وا  ا قاال: الارحمن الارحيم، قاال: اثناى علاّي  الحماد هلل :فاي ا قاال العبادنص ين، 
، فجعل الثنا  رير الحمد، اولى ما يقال في تعريا  الحماد ماا  كارو العالماة ابان القايم فاي الوابال الصايب ((عبد 
 ."امدب ، والثنا : هو تكرير المح هو اإلخبار عن هللا تعالى بص ات كمال  مع محبت  والر ا"قال: 

وهااو  ،م علااى المعبااود بحااض، وهللا عل اا-جاال وعااال-وال فااي الحمااد للجاانس، يعنااي جميااع المحامااد هلل  "الحمككد هلل"
لكاان ساايبوي   -ان اعاار  المعااار  ال اامير :يقولااون  ةالنحااا-  كر ان ساايبوي علااى اإلطااال ، وي اااعاار  المعااار  
ل  قااال: اعاار  المعاا ؟ قااال: لقااولي هللا باام :ر اار لااي، قياال باال؟ قااال: مااا فعاال هللا :فااي المنااام فقياال لاا  ار : هللا، ور 
 ، فهو اعر  المعار .-جل وعال-هلل  ه ا قول ال يتردد في  من يتعبدفعلى كل حال  اعر  المعار ،

الم اردات: الارب فاي يقاول الراراب األصا هاني فاي جمياع المخلوقاات بنعما ،  هو ال   رّباى :الرب "الحمد هلل رو"
ويقااال م ااافا  إلااى وال يقااال مطلقااا  إال هلل تعااالى،   الشااي  حاااال  فحاااال  إلااى حااد التمااام، وهااو إنشااااألصاال التربيااة، 

ْسككو ع  ريارو، فيقااال: رب الداباة، ورب الاادار،  ككقهللا  الن   ككق ح  ب  كك   ف قْسككو ْلل  م  ككْل إ ل كك  ر  فااي ا ا ااي   ،[( سكورع يوسككف50)]}اْرج 
 جاز.

 .-جل وعال-ما سوى هللا  :العالمون  "رو العقلمين"
وهاو مان اتصا  باالتقوى ب عال  ،جماع متقاي "للمتقكين"قباى  خار كال شاي ، قبة والعقبة والع  العا "عققحة للمتقينوال"

 الواجبات وترل المحظورات.



  "وعل  جميل ابنبيقأل والمرسلين ،ينوصل  ه عل  محمٍد خقتم النبي"
ا  مجزومااا  باا : عاان ابااي العاليااة اناا  فااي صااحيح  تعليقاا -رحماا  هللا-صاالى هللا علااى محمااد، روى اإلمااام البخااار  

جاال -، وقااال اباان عباااس: يصاالون فااي قولاا  "ثنااالو علياا  عنااد المال كااة، وصااالة المال كااة الاادعا صااالة هللا "قااال: 
ل   الن ب س    :-وعال لُّون  ع  ت ل  ي ص  ئ    م ت   ، يصلون يبركون، وفي جامع الترما  بركون ي [( سورع ابحزاو56)]}إ ن  َّللا   و 

 ، وصالة المال كة االستغ ار.عن س يان ورير واحد  من اهل العلم انهم قالوا: صالة الرب الرحمة
  "وصل  ه عل  محمد خقتم النبيين"
 وعلى جميع األنبيا  والمرسلين.فال نبي بعدو  ،-علي  الصالة والسالم-ب تح التا  وكسرها ا  هو  خرهم  (خاتم)

امتثاااال - ، واالمتثاااالالساااالم كااار الصاااالة، صااالى هللا علاااى محماااد، ولااام يااا كر  -رحمااا  هللا تعاااالى-اإلماااام مسااالم 
ين  : -جل وعاال-في قول هللا إنما يتم بالجمع بينهما،  -األمر كق ال ك   كق أ يُّي  ل ك  الن ب كس   ي  كلُّون  ع  ت كل  ي ص  ئ    م ت  }إ ن  َّللا   و 

ل  م وا ت ْسل يم ق  س  ل ْيل  و  لُّوا ع  ولا ا صارح الناوو   بينهماا؛ ال يتم امتثال األمار إال باالجمع [( سورع ابحزاو56)] آم ن وا ص 
لكان الحاااف  بكراهااة إفاراد الصااالة دون الساالم والعكااس، النااوو  صارح بكراهاة إفااراد الصاالة دون السااالم والعكاس، 

و يسالم فقاط وال يصلي فقاط وال يسالم اخص الكراهة بمن جعل  لل ديدنا  ل ، يعني استمر  -رحم  هللا-ابن حجر 
فهاا ا ال  ويجمااع بينهمااا تااارةفماان كااان ديدناا   لاال يتجاا  القااول بالكراهااة، وماان كااان يصاالي تااارة  ويساالم تااارة  يصاالي، 

  .تتج  إلي  الكراهة
 إساحا والشاي  اباي  ،علما  بان إفراد الصالة دون السالم وقع في كالم كثير مان اهال العلام كالشاافعي فاي الرساالة

وبعاا  وقااع فااي  لاال فااي خطبااة التقريااب  اواللمااع والتنبياا ، والنااوو  ن ساا  الاا   انتقااد مساالمرة الشاايراز  فااي التبصاا
  .الصالة والسالمفاألولى الجمع بين  ،كتب 

وعلاى جمياع األنبياا  والمرسالين لكنا   -عليا  الصاالة والساالم-صلى علاى النباي  -رحم  هللا تعالى-اإلمام مسلم 
ألناا  فااي اآليااة إنمااا اماار بالصااالة والسااالم  عهاادة األماار فااي اآليااة؛ را ماانوهااو بهاا ا باالاام ياا كر اآلل واألصااحاب، 

ن كاان تركا  ل، برا -علي  الصالة والسالم-على النبي  ال ياتم امتثاال اآلياة إال بالصاالة لساالم من ه و الحيثياة وا 
ي مصان ات األ ماة ن فاواناتم تجادو ما لهم من حض  علاى األماة، ل  ف  واألصحاب والسالم معا ، واما الصالة على اآلل 

لصاحب مان حاض  علاى األماة، فااآلل  ا ياتم االمتثاال، لكان لماا لا ل ولوبها (صالى هللا عليا  وسالم) االقتصار على
فبواساطتهم وصال إليناا إلاى مان بعادهم ، والصاحب لماا لهام مان حمال الادين -علي  الصالة والساالم-النبي وصية 

صالى هللا علاى محماد وعلاى فنقاول:  -ليا  الصاالة والساالمع-الدين، لهم علينا من الحاض ان نعط هام علاى النباي 
  ل  وصحب  وسلم.

إفراد اآلل دون الصحب، اآلية لايس فيهاا ال  ل وال صاحب، فياتم االمتثاال بادونهم، وال  اير علاى شاخص  يقاول: 
ن صاانيع األ مااة، و ، وعلااى هاا ا -علياا  الصااالة والسااالم-إ ا ساامع او مااّر علااى  كاارو  - صاالى هللا علياا  وساالم - ا 

ة للحكااام، ويرمااى جميااع األ مااة بهاا ا مماااألة للحكااام، علااى اآلل، مماااألاتهمهاام ماان اتهمهاام، وانهاام تركااوا الصااالة 
صالى -حاشى أل مة اإلسالم ان يتركوا شي ا  من شرع هللا ماداراة او مداهناة ألحاد، يعناي كاونهم يت قاون علاى قولا  

  .والجمع بين اآلل والصحب لما للجميع من حض  عليناة  ألحد، حاشاهم ان يتركوا  لل مماأل -هللا علي  وسلم



فااراد اآلل دون الصااحب فشااعار للاارواف ، واهاال الساانة امااا إفااراد الصااحب دون اآلل يوالااون  فشااعار للنواصااب، وا 
والشااوكاني وصااديض حساان خااان الصااحب كمااا يوالااون اآلل، فلاا ا األولااى الجمااع بينهمااا، وامااا اسااتدالل الصاانعاني 

وان  يجاب ان يصالى علايهم كماا يصالى علاى النباي  ،اآلل دون الصحبية في التشهد بان   كر بالصالة اإلبراهيم
ان الصااالة اإلبراهيميااة فاارد ماان افااراد المااامور باا ، فتتعااين فااي مو ااعها، ألنهااا فنقااول:  -علياا  الصااالة والسااالم-

عليااا  الصاااالة -النباااي األحااازاب، فاااي ا زدناااا علاااى فالمتجااا  األمااار فاااي  ياااة متعباااد بل ظهاااا، اماااا فاااي ريااار مو اااعها 
 من تبعهم بيحسان  إلى يوم الدين.فلتكن الزيادة لجميع من ل  حض علينا، وهم اآلل واألصحاب و  ،-والسالم

  :بعد  لل -رحم  هللا تعالى-يقول الملل  
 ."أمق حعد"

اماا بعاد، بها ا  -عليا  الصاالة والساالم-نباي يقول فيهاا البه و الصيغة جا ت في اكثر من ثالثين حديثا ،  اما بعد
 :يااتم بهاا ا الل اا  فاإلقتاادا إال لااو اردنااا تكرارهااا ماارة ثانيااة،  الل اا ، فااال نحتااا) إلااى )ثاام( ثاام امااا بعااد، ال نحتااا) إليهااا

)وبعاد( يقولاون إلاى كماا شااع علاى السانة المتااخرين، وها ا مان القارن العاشار، وال نكت اي بقولناا: وبعاد،  (اما بعد)
ال يااتم إال  -علياا  الصااالة والسااالم-قتاادا  بافعالاا  ن الااواو تقااوم مقااام )امااا( لكاان اإلااآلن يكتبااون )وبعااد( ويرياادون 

ألن  ؛فاااو  مثاال ماااا تقااادم فاااي الشاارع مبناااي علاااى ال ااام، حاار  شااارع، وبعاااد: قاااا م مقاااام واماااا:  : )اماااا بعاااد(بقولنااا
ل اا  هاو جاواب يعني ما بعاد اال ا  وما دخلت علي ،  (اما)وجواب الم ا  مح و  مع نيت ، فيبنى على ال م، 

 )اما(.
  "بتوفيخ خقلق  -يرحم  ه-فإن  : أمق حعد"

 و يرحمل هللا بتوفيض خالقل.بعدو،  كرت بتوفيض خالقل، ا او ب كرت  بيرحمل، يجوز ان يتعلض بتوفيض 
 :قول الناظميجمعها س لقصد، والمراتب خمالهّم: مرتبة من مراتب ا "  رت أن  مممت"

 ور  كاااااااااااااااا مراتااااااااااااااااب القصااااااااااااااااد خمااااااااااااااااس هاااااااااااااااااجس  
   كلهاااااااااااااااااااااااا رفااااااااااااااااااااااااعت فااااااااااااااااااااااااعزم   يليااااااااااااااااااااااا  هااااااااااااااااااااااام  

 فحااااااااااااااااديث الاااااااااااااااان س فاسااااااااااااااااتمعا فخاااااااااااااااااطر   
 إال األخياااااااااااااار ف ياااااااااااااا  اإلثاااااااااااااام قاااااااااااااااد وقاااااااااااااااعا

 

جملاة األخباار جماع خبار وهاو ماراد   "حقل ح  عن تعرف جملة ابخحكقر"يعني والتنقيب  "أن  مممت حقل ح "
 -علياا  الصااالة والسااالم- للحااديث، وقااد ي اار  بااين الخباار والحااديث بقصاار الحااديث علااى مااا ا ااي  إلااى النبااي

 والخبر اعم.
فكس سكنن الكدين  -صالى هللا عليا  وسالم-المروياة عان رساول هللا - حقل ح  عن تعرف جملكة ابخحكقر المكورورع"

، وكتاب فالسانن هاي األحكااماألحكاام، بال جمياع  ،المنادوباتمان اعام التاي هاي في سنن الدين واحكام   "وأح قمل
ساانن الاادين واحكاماا ، فيكااون ألن فيهااا احاديااث األحكااام،  ؛بااي داودساانن ا الساانن هااي كتااب احاديااث األحكااام، فااي
ان السااانن هاااي المنااادوبات، واألحكاااام اعااام مماااا يشااامل الواجباااات والمنااادوبات  :العطااا  لمجااارد التو ااايح، او نقاااول
 والمباحات والمكروهات والمحرمات.

فالتررياب الثاواب لمان احسان،  "لترميكوفس سنن الدين وأح قمل ومق  كقن منيكق فكس الركواو والعقكقو والتر يكو وا"
المحرماااات او تااارل والعقااااب لمااان اساااا ، لمااان احسااان ب عااال الواجباااات وتااارل المحظاااورات، والعقااااب لمااان انتهااال 



هااو  :هااو الحاا  علااى الشااي  باا كر مااا يوجااب الرربااة فياا ، والمياال إلياا  ماان ثااواب، والترهيااب :الواجبااات، والترريااب
  .و ما في  من م سدةعقوبت  اب كر من فعل الشي  التخوي  

لادين واحكاما  او الثاواب بسانن ا امما يتعلض بالدين، يعني الكتاب الملل  ال   بين ايادينا لايس خاصا "و ير  ل "
 :فياا  رياار  لاال ماان صاانو  األشاايا  يعنااي ممااا يتعلااض بالاادين، والمااراد بالاادينلكاان  والعقاااب و الترريااب والترهيااب؛

واي ا  األحكاام والساير واآلداب  ،ان، مما يتعلض بالدين من اإليمان والعقا دسميع مراتب ، اإلسالم واإليمان واإلحج
 لت سير وال تن والمالحم واألشراع والمناقب وريرها، فالكتاب جامع.وا
موصال إلاى الطرياض ال :بانا عرف  ابن حجار واإلسناد  ،هي جمع إسناد "ر  ل  من صنوف ابشيقأل حقبسقنيدو ي"

علياا  - تااد ا  بشاايخ  منتهيااا  بالرسااول او ااح فيقااال: هااو الرجااال الاا ين ياا كرهم المحاادث مببتعرياا     عاارّ ، وي  المااتن
 .-الصالة والسالم

اإلساناد مان  ،باألسانيد التي بها نقلت، واإلسناد منزلت  من الدين معروفة، كما يقول ابن المبارل وريرو مان األ ماة
يعناي اإلساناد التاي يقا  فيهاا الخبار علاى  "القاوا م ين القاوم"وبينناا وبا "ولوال اإلسناد لقاال مان شاا  ماا شاا " :الدين
 سوق .

راو  كانا  موجا  إلاى والخطااب هناا  "أرشكد  ه وتداوليق أمم العلم فيمق بينيم فكوردت   حقبسقنيد التس بيق نقلت"
كاان هاو الا   رواو او الا   ساال  تاالي  الكتااب، هاو الا   ساال  تاالي  الكتااب ساوا   ،الصحيح عن اإلمام مسلم

 عن  وتلقاو عن  او ريرو، والراو  عن اإلمام مسلم هو ابو إسحا  إبراهيم بن محمد بن س يان.
يث كاسااتنباع  بمااا لاايس بحااديعنااي رياار مخلوطااة  "محصككقع  ف علكك  جملتيككق مؤل ككة  أن توق كك -أرشككد  ه- فككوردت  "

 فقهي او را  لعالم. 
وظهاار فياا   ،صااحيح البخااار  الاا   خلااط فياا  االسااتنباعمثاال ولاايس  يعنااي خاااص باألحاديااث المرفوعااة، "محصككقع"

فااي وفياا  اي ااا   ثااار الصااحابة والتااابعين، امااا صااحيح مساالم فهااو خاااص  ،-رحماا  هللا تعااالى-وبااان فقاا  اإلمااام 
ولايس معلقات إال النادر، اثنا عشر حاديث، واماا اآلثاار فهاي ناادرة اي اا ، في  األحاديث المسندة المرفوعة، فليس 

ألن الكتااب مجارد حتاى مان التاراجم، ورجحا  مان رجحا  مان المغارباة  ؛مما فاي صاحيح البخاار  مان اساتنباعي  ف
 وه ا سبب ترجحي  عند من رجح .إال الحديث السرد، له ا، كما قال ابن حزم  وريرو ان  ليس في  بعد الخطبة 

أن ألخصككيق لكك  فككس " .المعاانيكثاارة يعنااي قلاة األل اااظ مااع هااو االختصااار والتلخايص  "وسككولتنس أن ألخصككيق لكك "
ألن فيا  تكارار، لكنا  تكارار  الوصا  مقصاود بيكثار؛ "حكت تككراٍر ي ركر -الجمع والتصني يعني في ه ا - يفالتول

، اكثيار  اال يسامى تكارار  من ثالثة من خمسة مان عشار طار  ليس بكثير، يعني كون الحديث يلتى ب  من طريقين 
دياث مان م اات الطار ، ولاو اراد اإلكثاار احألنا  يارو  األ ؛منت اي و بقول : يكثارنعم هو تكرار لكن القيد ال    كر 

ان يصال  طرياض، وبعا  األحادياث لا  اكثار، إلاى اة افابع  األحادياث لا  مالطار  كلهاا، من التكرار ل كر ها و 
بع ااها إلااى ساابعما ة طريااض، فمااا ا عاان الصااحيحين لااو روياات عاان جميااع الطاار  التااي تااروى بهااا ماان قباال هاا ين 

اباو إساماعيل الهارو  يقاول: انا  يرويا  عان يحياى بان ساعيد  (األعماال بالنياات) :اإلمامين، يعناي إ ا كاان حاديث
ن كااان الحاااف  باان حجاار يشااكل فااي هاا ا العاادد لاام يقاادر علااى إناا  مناا  بدايااة الطلااب  :، ويقااولساابعما ة شااخص، وا 

لكان  "يكثار"وقولا : م اات الطار ،   ة، على كل حال في احاديث صرح ابن حجر وريرو انها تروى ماناتكميل الم



ادياث مكاررة مان عشار طار ، طالب العلم حينما يقرلون في الصحيح، في صحيح مسلم ويجدون في بع  األح
نعم كثيرة بالنسبة لهممنا، اماا بالنسابة لهام ها و ال شاي ،  ؟العشر كثيرة "؟يكثر"ين ه ا القيد ال   يقول: يقولون: ا

فياا   طااول اسااانيد، شااي   ولاايسر تكاارا  فياا لاايسل المااتن، مثاال األربعااين عناادنا، مثاااإلمااام مساالم يعنااي هاا ا صاان   
فاي بعا  األحادياث مان عشارة طار ، نعام لايس فيا  فيا  تكارار يكثار  ليسبالنسبة لنا مثل األربعين، يقول:  يسير

 .-رحمة هللا عليهم-تكرار يكثر بالنسبة لهم 
وال يلازم منا  ان يكاون القاول مشاكوكا  فيا ، نعام ب  القاول،  يعني حسبما قلت، والزعم يطلض ويراد "فإن  ل  زعمت"

لكناا  فااي األصاال يطلااض ويااراد باا  مااا يااواز   ((باا س مطّيااة القااوم زعمااوا))، التشااكيل فااي القااولقااد يطلااض ويااراد باا  
 فهل يشكل في قول  ثم يوافق ؟ ال.زعم الكسا ي ثم يوافق ،  :القول، وكثيرا  من يقول سيبوي 

هاا وال تكثار علاّي ألن كان  قال ل : ارياد ان تجماع لاي احادياث اح ظهاا واعمال ب "مق يشغل م -زعمت-فإن  ل  "
اساب للمشاغولين، فال  لا  ها ا الكتااب المناي ا ، اعمال اخرى، مشتغل بامور دنياو عندو ألن  كان   ه ا يشغلني؛

 للمت ررين. ليس
والتنصايص بقولا : عماا لا  قصادت مان  التصاريحبال وقد يكاون  "أن  ل  يشغل  عمق لل قصدت -زعمت-فإن  "

الاات هم واالسااتنباع اناال ال تريااد اإلكثااار ماان الروايااة اكثاار ماان الحجاام الاا    كرتاا  لتت اار  للدرايااة، وهكاا ا ينبغااي ان 
اع واالسااتدالل االسااتنب فيعنااى بهااا ويغ اال عاانال يوراال فااي الروايااة ماان التااوازن،  يكااون طالااب العلاام عناادو شااي   

و الثماارة العظمااى ماان الروايااة، ال يغ اال عاان هاا ا فينشااغل بالروايااة، وال يعكااس، ال يشااتغل للمسااا ل العلميااة الاا   هاا
عاااني الحاديث علاى طريقاة ال قهااا ، ، كمااا هاو صانيع بعا  مان ييح ا  شاي ا لامبالدراياة ثام فاي النهاياة يجااد ن سا  

عااااني ويبط منهاااا، بال اظهاااا، ويساااتن باساااانيدها األحادياااث مااان اصاااولها يااا  ان ياااوازن، يح ااا  ماااا يحتاااا) إليااا ،فعل
  عنايااة الح اا ، ويعنااى باالسااتنباع ومراجعااة الشااروح ويهااتم ألن بعاا  الناااس ليساات لاا شااروحها، ويراجااع الشااروح؛

واقعناا وواقاع كثيار كماا هاو في  هن  شي ، إال رواياة ما اة حاديث باالمعنى،  ليسب لل، ثم إ ا انتب  بعد سنين إ ا 
الرواياة، وبع اهم باالعكس تجادو يح ا  تنباع والدراياة، ور لناا عان ألن العناياة اتجهات إلاى االسا من طالب العلام؛

   ي يادو وماع  لال لاو تساال  ماا الا ،عناى بح ا  زوا اد البيهقاي والمساتدرل علاى الكتابي  م ات بل  ال  األحادياث 
روح ألنا  ال يراجاع الكتاب، ال يراجاع الشاروح، مراجعاة الشاروح واإلكثاار مان مراجعاة الشا ه ا الخبر؟ ما ل  عناياة؛

خاالص اخا ،  تكاون لديا  ملكاةويشرح احاديث لم يسبض شارحها، تولد لدى طالب العلم ملكة يستطيع ان ي هم بها 
 صار لدي  اهلية للشرح، لكثرة معانات  للشروح، فينبغي لطالب العلم ان يوازن بين ه ا وه ا.

  "إل  تدبره حين رجعت   -أكرم  ه-عمق لل قصدت من الت يم فييق واالستنحقط منيق، ولل ي سولت "
حككين  -أكرمكك  ه-ت وللكك ي سككول"وتسااتنبط، لاات هم لمااا تاملاات هاا ا الطلااب، وانااي ال اكثاار علياال وال اكاارر  :يقااول

محمكودع، عققحكة  -إن شكقأل ه تعكقل -ومق تؤوهللا حكل الحكقهللا  -يعني تاملت ورددت في ن ساي- رجعت إل  تدبره
لا   -واالساتنباع منا  ا الكام الا   ساالتني  ماع العناياة با  وفهما ل ها ا لتاوازن باين ها يعني طلبا- ومن عة موجودع

انل حينما ساالتني عان يعني رلب على ظني - تجشم  ل وظننت حين سولتنس  -عاقبة محمودة ومن عة موجودة
نماا اول مان يسات يد اناا، يعناي  اول مان يسات يد مان التاالي  ن سا  ، المللا   لل، انا  لسات انات المسات يد فقاط، وا 

- لي  والتعلايم، فاي ا تعلام اإلنساانالتااان ع وسا ل التحصيل  ، اول من يست يد من التعليم المعلم، ول ا من الملل



واخ  من مبادا العلوم ماا يلهلا  للتعلايم، ولاو لام يكان اعلام النااس يجلاس للتعلايم وفاي اثناا   -طالب العلم إ ا تعلم
، لياتعلم، وهللا كتااب ال لينشارو للنااسللنااس ي ا  فاي اول األمار التعليم يتعلم، ويعاني التالي ، وال يلزم ان يكون تال

 ،يساتقر الماتن فاي  هنالولخص علي  شرح باسالوبل، حين ا    ،اقرا في ه و الشروحاشكل عليل فهم ، ول  شروح، 
  .والشروح اي ا  تكتمل صورتها في  هنل

الكتااب مان الكتاب، م اردة لغوياة راجاع ، او اجماع شارحا  لها ا الجماع، اجماع فاي ها و المساالةالتاالي  من صنو  
، جملاة مان الجملاة راجاع لهاا، مشاكل إعاراب راجاع لا  كتاب النحاو، كتب اللغاة، علام تراجاع لا  كتاب التاراجمعليها 
ألن بعا  تتعلم وتتاهل، فاول من يست يد من تصني  المصن ، وال يلزم انل إ ا اكملت  تنشرو للناس، ال،  وهك ا

وندم نداماة الكساعي، فصاار عر اة  للنقاد، وصاار عر اة  للساخرية واالساتهزا ، ومهماا طالب العلم بادر في ه ا 
 ن الناس ان ها ا ال يجياد التاالي ، لكان لاو صابر علاى تالي ا  ها ا وراجعا في  هال  ما قبل من ، خالص انطبع 

–عنادل  ساالة حررهاا فاي ها ا الكتااب، يتاهال، يعناي مان طار  التصاني  االختصاار،وكل ما تجدد ل  علم في م
ل ماا هاو ب اعة ال ماانع ان تختصار ها ا الكتااب، بادكتاب مطول، عندل فتح البار  تقرلو ال تحايط با ، فا -وهللا

ما تحتا) إلي ، كتاب مطول تختصر فاي عشر مجلد انت تختصرو في مجلدات يسيرة، او تعلض على نسختل من  
 ياة او  ن كثير خمس مرات ولاو تساال  عان ا ان  قرا ت سير اب :يعني بع  اإلخوان يقولالحديث، في الت سير، 

ينحصر  هن  في ها و األماور،  الوفي  اسانيد، بع  الناس  ،تكرارفي  ألن  كالم  عن ا  كلمة ما يدر ،  اع؛
طيب ما المانع ان تختصر ابن كثير في مجلد واحد، وفي النهاية يستقر في  هنل ه ا المجلد، ويكون علمل بما 

  ؟ح فت كعلمل بما اثبت
 :-رحم  هللا تعالى-فاالختصار وسيلة من وسا ل التحصيل، واإلمام مسلم يقول 

ككم  لكك " يمكاان ان تتجشاام  اليعنااي تجشااّم ال يكااون إال فااي اقتحااام مااا هااو وعاار،  "وظننككت حككين سككولتنس  لكك  تجش 
 جد، لكاان يمكاان ان تتجشاام صااعود جباال، وهاا ا ال شاال ان فياا  صااعوبة، وصاايارة الكتااابامتااار لتصاال إلااى المساا

لاايس بالمقاادور، يعنااي لعمااوم الناااس وال اماار  -رحماا  هللا تعااالى-بمثاال هاا و الطريقااة التااي ال اا  عليهااا اإلمااام مساالم 
فمان عاانى ها ا الكتااب عار  مزايااو، كماا ان بل في  تصرفات من اإلمام مسلم تدل على براعاة  تاماة، لخواصهم، 
، حاشاا كتااب هللا، ها ا ال -جال وعاال-اب هللا كتا إالبصحيح البخار  عر  ان  كتااب ال يوازيا  كتااب، ل  عناية 

 يدخل في الموازنة مع ا  كتاب  كان.
فعاالن مبنياان للمجهاول،  اي زم وق  ع ا "تمقمللس زم لس عليل، وقضس وظننت حين سولتنس تجشم  ل  أن لو ع  "

اماا ، العاازم لااي تم -جاال وعااال-لااي علياا  وق ااى  ، يعنااي لااو عاازم هللا-جاال وعااال-هااو هللا   علااينال اعاال فااي ال
مااا ي يااد  -علياا  الصااالة والسااالم-مااا حكماا ؟ هاال نجااد فااي كتاااب هللا وساانة رسااول   -جاال وعااال-إ ااافت  إلااى هللا 
فبالنسابة لمعنااو ؟ إ ا نظرنا في العزم بالنسابة للمخلاو  هاو المرحلاة التاي قبال التن يا ، -جل وعال-إثبات العزم هلل 

تن ياا ؟ يعاازم علااى شااي  وال ي عاال، يعنااي يعاازم علااى الدون  -جاال وعااال-عنااد المخلااو  يمكاان ان يوصاا  بهااا هللا 
ال يوجاااد ناااص صاااريح فاااي  -جااال وعاااال-شاااي  وال ي عااال، هااا ا بالنسااابة للمخلاااو  يحصااال، لكااان إ اااافت  إلاااى هللا 

ويوجاد اي اا  فاي مان كتابا  وال مان السانة المرفوعاة، يوجاد هناا: لاو عازم لاي تماما ،  -جل وعال-إ افت  إلى هللا 
: -جاال وعااال-ول هللا قاارا قاا واي ااا  لااي فقلتهااا، صااحيح مساالم ماان قولهااا: قالاات: ثاام عاازم هللا  حااديث ام ساالمة فااي



ل كك  َّللا    ككْم ع  ْمككت  ف ت و    فياا  إال  لاايسقاارا: فعزماات  فتوكاال علااى هللا، يعنااي الباااب  [( سككورع آهللا عمككران159)]}ف ككإ   ا ع ز 
يقااول ن خااالل كااالم ام ساالمة؟ او ال يثباات؟ ماان خااالل هاا و القاارا ة؟ او ماا -جاال وعااال-هلل هاا ا، فهاال يثباات العاازم 
هال يجاوز وصا    303/304الساادس عشار المجلاد في مجموع ال تاوى في  -رحم  هللا-شي  اإلسالم ابن تيمية 
، احاادهما المنااع، كقااول القا ااي ابااي بكاار  والقا ااي ابااي يعلااى: فياا  قااوالن" ؟ -جاال وعااال-بااالعزم؟ يعنااي الاارب 

حاديث الصاحيح مان را جماعاة مان السال : فاي ا عزمات  فتوكال علاى هللا، وفاي الفقد قوالثاني: الجواز وهو اصح، 
و كاار مااا فااي مقدمااة مساالم، المقصااود ان القااول الصااحيح اناا  ينسااب  (ثاام عاازم هللا لااي فقلتهااا).. فاا كرو، ام ساالمة.
 .-جل وعال-ل   ت  كسا ر ما ثبتوعظمبالعزم على ما يليض بجالل   -جل وعال-ويوص  الرب وي ا  

 إياا  ها ا خبار ماا يجاوز؟ اولاو قاال: اناا، اناا خاصاة، يجاوز  "من يصيو ن ل  ل  إيقي خقصكة قن أوهللا ": يقول
ياا   امير نصاب،ن اس الشاي  كان، واسمها: اول، ولو كانات اناا ال ماا يجاوز؟ إال  ؟ اناا:  امير رفاع وا  يجاوز وا 

 ا اول ال بد ان نقول: إيا .رفعن لكن إ اكان اول من يصيب  ن ع  لل انا، جاز،  :إ ا نصبت اول، لو قلنا
  (.خير) المسلم رنما ، ويجوز: رنم  وننصبيوشل ان يكون خير مال 

التاالي   مان عاانى، يعناي ها ا ال إشاكال فيا  "أوهللا من يصيحل ن ل  ل  إيقي خقصة قبكم  يكري مكن النكقس قن "
ن ، وال نحتا) إلى مزيد بساط، ألاول من يست يد من التالي  الملل ، و كرنا ان اول من يست يد من التعليم المعلم

  .ه ا شي  ال يحتا) إلى استدالل
يعنكس حقصكلل وختصكة  لك  أن ضكحل القليكم مكن مك ا جملكة  لك  إال أن ، الوصكفب  رمق بسحقو  ريرع يطوهللا "

تققنل أيسر عل  المرأل من معقلجة الكرير منكلو الشون  اف ال مان الكثيار الا    ا ابط القليال، إ ا كاان صاحيح "ا 
اف ال مان ال شال انا  صحيح وال عي  والغث والسمين، واي ا   بط القليل لمن ال يستطيع  بط الكثير في  ال

اإلكثاار، يرياد ان يكثار، يرياد ان يح ا  بعا  طاالب العلام عان التحصايل إال  الكثير ال   ال ي ستطاع، وماا عاا 
ل فاي ها و الورقاة ثام يعجاز، يكارر يحااو  ،في كل يوم ورقة، مدة سانة واناا منتهاي، وحافظتا   اعي ةالقر ن فيقول: 

عليا  وال  يت لاتاناا اساتطيع جاز ، ثام  : المن الغد ك لل، ثم ال هو ال   قطع ف ال  عن كون بع  النااس يقاول
وال الغااد وال الاا   بعاادو، لكاان كاال يعاار  قاادر ن ساا ، وكاال يسااتطيع ان ياازين حافظتاا ، فيحاادد القاادر ال اليااوم  يح اا 

ألن الحافظاة تكال، بادون إرهاا   لهاا، فبادال  مان ان يقارر ورقاة، يقارر ثاالث  فظاة؛بدون إرها   للحاال   يستطيع  
فاي ا اتقنهاا و ابطها، وعار  انا  ويجعل الورقاة فاي اسابوع ماثال ،  يات، خمس  يات، خمسة اسطر، ستة اسطر، 

معالجااة ألن  فااي اساابوع شااّقت علياا  واتعبتاا  ياانقص؛لكاان إ ا عاار  ان هاا و الورقااة يسااتطيع اكثاار ماان  لاال يزيااد، 
فاي يعني القليل ال   ي ستطاع اف ل واثبت من معالجة الكثير ال   ال ي ستطاع، فيع ب ن س  وفي النهاية يترل، 

قليال لعار  انا  يساتطيع اكثار فازاد، او ال النهاية يترل ال   ال يستطيع، إ ا لم تستطع شي ا  فدع ، لكن لاو بادا بال
  .يستطيع يثبت على القليل

تققنل أيسر عل  المرأل مكن معقلجكة الكريكر منكل وال و ل  بن ج"قال:  ملة  ل  أن ضحل القليم من م ا الشون وا 
ان ها ا الشاخص الا   يرياد ان يعاالر كثيار الصاحيح  :يعناي ساوا  قلناا "سيمق عند من ال تمييز عنده مكن العكوام

علاى حادو ليعمال با ، وال   يميز ينظر في الصاحيح ورير الصحيح، ال   ال يميز ال ي هب إلى رير الصحيح، 
  .وينظر في ال عي  وما دون  ليتقي 



عي : ماا تي ويح ا  مان ال اشار الا  الا  كماا تقادم، يح   مان الصاحيح ع   -رحم  هللا تعالى-واإلمام البخار  
و لال ف ال -ال  حديث، يعني ال ع ، ما ة ال  صاحيح، وماا تي الا  حاديث ريار صاحيح، فالا   يساتطيع 

   من ه ا وه ا، وال   ال يستطيع يقتصر على الصحيح ليعمل ب .يح  -هللا يلتي  من يشا 
قاد يقاول قا ال: إنناا نسامع دورات مكث اة، القار ن يح ا  فاي شاهرين،  "وال سيمق عند من ال تمييز عنده من العكوام"

هل ه ا من كالم مسلم ال   يحا ر منا ؟ وينهاى تح   في شهران او ثالثة،  البخار  يح   في شهر، الصحيحان
ث او حاديم ادهاا انال فاي شاهرين تح ا  الا  هل يمكن ان يح ر من ها و الطريقاة التاي   طالب العلم او ال؟ عن

 او ليس من ؟    القر ن ثم ال تلبث ان تنسى  للال ي حديث، او تح 
ألنا  لان ياتقن  ل علاى ها ا الح ا  وال يراجاع، يادخل؛ويتكا يح ا  بها و الطريقاة ثام يقاول: ح ظاتيعني مان اراد ان 

وبعاا  الناااس يلتحااض بهاا و الاادورات ألناا  بم ااردو ال يسااتطيع الحاازم علااى باال ال بااد ان يت لاات علياا ،  ،ي اابط ولاان
ن يح اا  بعااد صااالة الصاابح، قااال: ال، اللياال مساال الكتاااب ليريااد اابم ااردو ال يسااتطيع ان يحاازم ن ساا ، إ ا ن ساا ، 

الظهار حار، فاي  خار العصار، بعا   صالة الظهر، في ا جا  الظهر قاال: ال وهللاقصير، لعل الح   يكون بعد 
فمثاال هاا ا يلتحااض بهاا و الاادورات وعلياا  ان وال شاال ان الح اا  ثقياال علااى الاان س، يمكاان ان يحاازم ن ساا ،  الالناااس 

، يح   خمسة ويح ظها ح ظا  ايراجع، وا  ا كان يستطيع ان يح   بالتدرير بدال  من ان يح   باليوم خمسين حديث
قيت ال شل ان مثال ها ا اثبات وا امن، لكان بعا  النااس يقاول ويكون ح ظ  بالتو متقنا ، ويراجع عليها الشروح، 

، فمثال ها ا يقاال لا : التحاض هو حاف  مع الناس وال هو حاف  بم ردو، فت يع ايام  هدرا  وهو ال مثل ه ا الكالم، 
 ؛لحازم عليا اللهام إال إ ا كاان شاخص سيحصال عنادو ردة فعال مان اوال ارر منت اي، به و الدورات، والن ع محقض 

يتركون  يتراخى ويتساهل، في ا ما عندو ردة فعل فيحتا) إلى ان يرتاح مددا  متطاولة،  الم حزم ألن اإلخوان عنده
 فنقول: ال، كل إنسان يعر  قدر ن س .

 -مان العلماا  المميازين واأل ماة النقااديعناي - وال سيمق عند من ال تمييز عنده إال حون يوق ل عل  التمييز  يكره"
يعناي بعا  - إ ا  قن ابمر فس م ا  مق وص نق فقلقصد منل إل  الصحيح القليم أول  بيم مكن ازديكقد السكقيمف

للنااااس يعلمهااام الصاااحيح وريااار الصاااحيح، ألنااا  ال يلهااال ألن يكاااون إماماااا   ؛النااااس يقتصااار فيااا  علاااى الصاااحيح
نمككق يرجكك  - ، ورياار الصااحيح ليجتنااب ويحاا ر مناا الصااحيح ليعماال باا فككس االسككتكرقر مككن مكك ا حعككض المن عككة  وا 

 للتميياز باين الصاحيح وال اعي - ممن رز  فيل حعكض التكيقظالشون وجمل الم ررات منل لخقصة من النقس، 
حمكق ييجكم  -إن شكقأل ه-ف ل   -لمعرفة اسباب ال ع ، وعلل األحاديث ال عي ة- والمعرفة حوسحقحل وعللل-

فك ل  إن شكقأل ه "ألن عنادو تايق  يساتطيع ان يمياز با ،  ؛لى اإلكثار من األحاديث والتنوياعيعني ي قدم ع- أوتس
يعناي بسابب ماا اوتاي مان  لال الح ا  والتايق  والمعرفاة مان  لال كلا ، ها ا الباا  ساببية  "ييجم حمق أوتس من  لك 

يسااتطيع ان يهجاام علااى ال ا اادة فااي االسااتكثار ماان جمعاا ، يعنااي يحصاال فا اادة عظمااى ماان اإلكثااار، ويسااتطيع ان 
 المادة الكثيرة التي تناسب ، وال تناسب ريرو.ا د من ه و يصل إلى ال و 

 ."عل  ال قئدع فس االستكرقر من جمعل، فومق عوام النقس"



 :ألنهاام فااي احكااام العااوام، وال نقااول المرتبااة؛لاام يصاالوا إلااى هاا و  يعنااي عااوام الناااس بمااا فاايهم بعاا  طااالب العلاام
هام ممان يعناى باالعلم، ال، س، والا ين ال يعناون باالعلم، العوام اصحاب التجارات واصحاب األسوا ، وهيشات النا

  يتاهلوا. لممن طالب العلم ال ين  لكنهم الكثرة الكاثرة
 ."فومق عوام النقس ال ين مم بختف معقنس الخق "

ن اعتنااى بهاا ا الشاااالاا   لاام ياارز  بعاا  التاايق  الاا   رز  بعاا  التاايق ،  :الخاااص ماان هااو؟ الخاااص ن فيناا  وا 
من أمكم التكيقظ والمعرفكة بختف معقنس الخق  فومق عوام النقس ال ين مم " الناسمن عوام  يستمر ان  يصن 

يعناي ماا معناى طالاب علام  "فس طلو الكريكر وقكد عجكزوا عكن معرفكة القليكم -يعني ال فا دة لهام- فت معن  ليم
وم ورقاة، اح ا  ما اة ح ا  فاي اليا: اويقاال لا يرياد ان يح ا   ياة ويعجاز؟  ان يح ا  حاديث ويعجاز،يحاول جاهدا  

  ."وقد عجزوا عن معرفة القليم ،فت معن  ليم فس طلو الكرير" .يا اخي ال حديث،
 " مبتدئون  -إن شقأل ه-رم إنق "

  .وهللا اعلم ،نق  على ه ا
 وصلى هللا وسلم وبارل على عبدو ورسول  نبينا محمد وعلى  ل  وصحب  اجمعين.


